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ַקֵדׁש

ת ַמְתִחיִלין בָּ שַׁ בְּ

ִביִעי ְמַלאְכּתֹו  יֹום ַהשְּׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלִקים בַּ י. ַוְיֻכּלּו ַהשָׁ שִּׁ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהשִּׁ

י  ׁש אֹותֹו כִּ ִביִעי ַוְיַקדֵּ ר ָעשָׂה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִקים ֶאת יֹום ַהשְּׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶׁ ִביִעי ִמכָּ יֹום ַהשְּׁ ת בַּ בֹּ שְׁ ר ָעשָׂה ַויִּ ֲאשֶׁ

ָרא ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות. ר בָּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶׁ ַבת ִמכָּ בֹו שָׁ

חֹול ַמְתִחיִלין: בַּ

ָנן ְוַרּבֹוַתי ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרבָּ

ִרי ַהָגֶפן. ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ן  תֶּ ִמְצֹוָתיו. ַותִּ נּו בְּ שָׁ ל ָלׁשֹון ְוִקדְּ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמכָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ר בָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ת  בָּ ים ְלשָׂׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהשַׁ ים ּוְזַמנִּ תֹות ִלְמנּוָחה ּו(מֹוֲעִדים ְלשְִׂמָחה, ַחגִּ בָּ ת: שַׁ בָּ שַׁ ַאֲהָבה )בְּ ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו בְּ

י ָבנּו ָבַחְרתָּ  ַאֲהָבה(, ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. כִּ ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )בְּ

רּוְך  נּו. בָּ שְִׂמָחה ּוְבשָׂׂשֹון ִהְנַחְלתָּ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון,( בְּ ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך )בְּ בָּ ים, )ְושַׁ ל ָהַעמִּ תָּ ִמכָּ שְׁ ְואֹוָתנּו ִקדַּ

ים. ַמנִּ ת ְו(ִישְָׂרֵאל ְוַהזְּ בָּ ׁש )ַהשַׁ ה יי, ְמַקדֵּ ַאתָּ

ת מֹוִסיִפין: בָּ מֹוָצֵאי שַׁ בְּ

ין  ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל בֵּ רּוְך ַאתָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. בָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ת  בָּ ת שַׁ ין ְקֻדשַּׁ ֲעשֶׂה. בֵּ ת ְיֵמי ַהמַּ שֶׁ ִביִעי ְלשֵׁ ין יֹום ַהשְּׁ ים, בֵּ ין ִישְָׂרֵאל ָלַעמִּ ְך, בֵּ קֶֹדׁש ְלחֹל, ין אֹור ְלחשֶׁ

ָך ִישְָׂרֵאל  תָּ ֶאת ַעמְּ שְׁ ְלתָּ ְוִקדַּ . ִהְבדַּ תָּ שְׁ ֲעשֶׂה ִקדַּ ת ְיֵמי ַהמַּ שֶׁ ִביִעי ִמשֵּׁ , ְוֶאת יֹום ַהשְּׁ ְלתָּ ת יֹום טֹוב ִהְבדַּ ִלְקֻדשַּׁ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. ְבִדיל בֵּ ה יי ַהמַּ רּוְך ַאתָּ ֶתָך. בָּ ְקֻדשָּׁ בִּ

ַמן ַהֶזה. יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה. ַהָסבָּ ׁשֹוֶתה רֹב ּכֹוס ַהַיִין בְּ



ּוְרַחץ

ַדִים ְוֵאין ְמָבְרִכין "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים". נֹוְטִלין ֶאת ַהיַָ

ס ְרפַּ כַּ

ֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכין. חֹות ִמְכַזִית בְּ ס פָּ ְרפַּ טֹוְבִלין כַּ

ִרי ָהֲאָדָמה. ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

יחץ

ין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדֹול ָלֲאִפיקֹוָמן. ִים ּוַמְצפְּ תַּ ִית ִיְבַצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלשְׁ ַעל ַהבַּ בַּ

מגיד

קֹול ָרם: יַה ֶאת ַהְקָעָרה ְואֹוֵמר בְּ ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצֹות ַמְגבִּ

א  תָּ ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהשַׁ ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל, כָּ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. כָּ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא בְּ

ֵני חֹוִרין. ָאה בְּ ָנה ַהבָּ א ַעְבֵדי, ְלשָׁ תָּ ַאְרָעא ְדִישְָׂרֵאל. ָהשַׁ ָאה בְּ ָנה ַהבָּ ָהָכא, ְלשָׁ

ים ׁשֹוֵאל: ן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסבִּ ִני ְוַכאן ַהבֵּ ְלָחן, מֹוְזגִין כֹוס שֵׁ ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַהשֻׁ

ה!  ה - ּכּולֹו ַמצָּ ְיָלה ַהזֶּ ה, ַהלַּ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמצָּ ָכל ַהלֵּ בְּ ילֹות? שֶׁ ל ַהלֵּ ה ִמכָּ ְיָלה ַהזֶּ ָנה ַהלַּ תַּ שְּׁ ַמה נִּ

ַעם  יִלין ֲאִפילּו פַּ ילֹות ֵאין ֶאנּו ַמְטבִּ ָכל ַהלֵּ בְּ ה ָמרֹור! שֶׁ ְיָלה ַהזֶּ ָאר ְיָרקֹות, - ַהלַּ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין שְׁ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ָלנו  ה כֻּ ְיָלה ַהזֶּ ין, - ַהלַּ ִבין ּוֵבין ְמֻסבִּ ין יֹושְׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין בֵּ ָכל ַהלֵּ בְּ י ְפָעִמים! שֶׁ תֵּ ה שְׁ ְיָלה ַהזֶּ ֶאָחת, - ַהלַּ

ין! ְמֻסבִּ

ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה. שְׁ ְהֶייָנה ְמגלֹות בִּ ְלָחן. ַהַמצֹות תִּ ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַהשֻׁ

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא  ם בְּ ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמשָּׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה בְּ

ִמְצָרִים.  ִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה בְּ ְעבָּ ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמשֻׁ רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִממִּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ

יִציַאת  ר בִּ ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַספֵּ ָלנּו ְזֵקִנים, כֻּ ָלנּו ְנבֹוִנים, כֻּ ָלנּו ֲחָכִמים, כֻּ ַוֲאִפילּו כֻּ

ח. בָּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ר בִּ ה ְלַספֵּ ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרבֶּ

ְבֵני ְבַרק,  ין בִּ י ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסבִּ י ֲעִקיָבא ְוַרבִּ ן ֲעַזְרָיה ְוַרבְּ י ֶאְלָעָזר בֶּ י ְיהֹוֻשַע ְוַרבִּ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרבִּ ַרבִּ ַמֲעשֶׂה בְּ

יַע ְזַמן  אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהגִּ בָּ ְיָלה ַעד שֶׁ ל אֹותֹו ַהלַּ יִציַאת ִמְצַרִים כָּ ִרים בִּ ְוָהיּו ְמַספְּ

ֲחִרית. ל שַׁ ַמע שֶׁ ְקִריַאת שְׁ

ה  ָרשָׁ דְּ ילֹות ַעד שֶׁ לֵּ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים בַּ תֵּ ָנה, ְוֹלא ָזִכיִתי שֶׁ ְבִעים שָׁ ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן שִׁ ָאַמר ֶאְלָעָזר בֶּ

יָך  ל ְיֵמי ַחיֶּ יָך - ַהָיִמים, כָּ יָך ְיֵמי ַחיֶּ ל ְיֵמי ַחיֶּ ר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים כָּ ְזכֹּ ֱאַמר, ְלַמַען תִּ נֶּ ן זֹוָמא: שֶׁ בֶּ

יַח. יָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמשִׁ ל ְיֵמי ַחיֶּ ה, כָּ יָך - ָהעֹוָלם ַהזֶּ ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחיֶּ - ַהלֵּ



ָרה ּתֹוָרה.  בְּ ָעה ָבִנים דִּ ֶנֶגד ַאְרבָּ רּוְך הּוא. כְּ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִישְָׂרֵאל, בָּ נָּ רּוְך שֶׁ רּוְך הּוא. בָּ קֹום, בָּ רּוְך ַהמָּ בָּ

אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלשְׁ ם, ְוֶאָחד שֶׁ ע, ְוֶאָחד תָּ ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרשָׁ

ה ֱאָמר לֹו  ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאתָּ ר ִצוָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ ים ְוַהִמשְׁ ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחקִּ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהפֶּ ִהְלכֹות ַהפֶּ כְּ

ַפר  ָלל כָּ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהכְּ את ָלֶכם? ָלֶכם - ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי שֶׁ ע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבָֹדה ַהזֹּ ָרשָׁ

ְצָרִים. ִלי - ְוֹלא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה  ֵצאִתי ִממִּ ֲעבּור ֶזה ָעשָׂה יי ִלי בְּ יו ֶוֱאמֹר לֹו: בַּ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשנָּ ר. ְוַאף ַאתָּ ִעקָּ בְּ

ם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל. שָׁ

ית ֲעָבִדים. ְצָרִים, ִמבֵּ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִממִּ את? ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו: בְּ ם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה זֹּ תָּ

ֵצאִתי  ֲעבּור ֶזה ָעשָׂה יי ִלי בְּ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר, בַּ ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ ֱאַמר: ְוִהגַּ נֶּ ַתח לֹו, שֶׁ אֹול - ַאתְּ פְּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלשְׁ ְושֶׁ

ְצָרִים. ִממִּ

ֲעבּור ֶזה -  ְלמּוד לֹוַמר בַּ עֹוד יֹום, תַּ יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמבְּ יֹום ַההּוא, ִאי בַּ ְלמּוד לֹוַמר בַּ ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, תַּ

ִחים ְלָפֶניָך. ֵיׁש ַמָצה ּוָמרֹור ֻמנָּ ָעה שֶׁ שָׁ י ֶאָלא בְּ ֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרתִּ בַּ

ֱאַמר: ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל  נֶּ קֹום ַלֲעבָֹדתֹו, שֶׁ יו ֵקְרָבנּו ַהמָּ ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכשָׁ ִחלָּ ִמתְּ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור,  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, תֶּ ָהר ָישְׁ ֵעֶבר ַהנָּ ה ָאַמר יי ֱאֹלֵהי ִישְָׂרֵאל: בְּ ל ָהָעם, כֹּ כָּ

ה  ָנַען, ָוַאְרבֶּ ָכל ֶאֶרץ כְּ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו בְּ ַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהנָּ ַויַּ

ת אֹתֹו,  ן ְלֵעָשׂו ֶאת ַהר שִֵּׂעיר ָלֶרשֶׁ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשׂיו. ָוֶאתֵּ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאתֵּ ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאתֵּ

ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

ָאַמר  מֹו שֶּׁ ץ, ַלֲעׂשֹות כְּ ב ֶאת ַהקֵּ רּוְך הּוא ִחשַּׁ דֹוׁש בָּ ַהקָּ רּוְך הּוא. שֶׁ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִישְָׂרֵאל, בָּ בָּ

ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם,  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך בְּ ַדע כִּ ַאְבָרם, ָידֹע תֵּ אֶמר לְְ ֱאַמר: ַויֹּ נֶּ ָתִרים, שֶׁ ין ַהבְּ ְבִרית בֵּ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו בִּ

דֹול. ְרֻכׁש גָּ ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ ר ַיֲעבֹדּו דָּ ע ֵמאֹות שנה. ְוגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאשֶׁ ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרבַּ

יַה ֶאת ַהּכֹוס. ּצֹות ּוַמְגבִּ ְמַכֶסה ֶאת ַהמַּ

ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו  בְּ א שֶׁ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאלָּ ֹּלא ֶאָחד בִּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! שֶׁ ְוִהיא שֶׁ

ָדם. יֵלנּו ִמיָּ רּוְך הּוא ַמצִּ דֹוׁש בָּ ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהקָּ

ּצֹות. ַיִניַח ַהּכֹוס ִמָידֹו וְיַגֶלה ֶאת ַהמַּ

ׁש ַלֲעקֹור  קֵּ ָכִרים ְוָלָבן בִּ א ַעל ַהזְּ ְרעֹה ֹלא ָגַזר ֶאלָּ פַּ ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. שֶׁ קֵּ ֵצא ּוְלַמד ַמה בִּ

דֹול, ָעצּום ָוָרב ם ְלגֹוי גָּ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי שָׁ ם בִּ ָגר שָׁ י אֵֹבד ָאִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַויָּ ֱאַמר: ֲאַרמִּ נֶּ ל, שֶׁ ֶאת ַהכֹּ

ּבּור. י ַהדִּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל פִּ



ְרעֹה,  ֱאַמר: ַויֹאְמרּו ֶאל פַּ נֶּ ם, שֶׁ א ָלגּור שָׁ ִמְצַרִים ֶאלָּ ֵקַע בְּ תַּ ֹלא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהשְׁ ד שֶׁ ם - ְמַלמֵּ ָגר שָׁ ַויָּ

בּו ָנא ֲעָבֶדיָך  ה ֵישְׁ ָנַען. ְוַעתָּ ֶאֶרץ כְּ י ָכֵבד ָהָרָעב בְּ ר ַלֲעָבֶדיָך, כִּ אן ֲאשֶׁ י ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹּ אנּו, כִּ ָאֶרץ בָּ ָלגּור בָּ

ֶשן. ֶאֶרץ גֹּ בְּ

ַמִים  כֹוְכֵבי ַהשָּׁ ה שְָׂמָך יי ֱאֹלֶהיָך כְּ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעתָּ שִׁ ֱאַמר: בְּ נֶּ ָמה שֶׁ ְמֵתי ְמָעט - כְּ בִּ

ָלרֹב.

ם. ִנים שָׁ ָהיּו ִישְָׂרֵאל ְמֻציָּ ם ְלגֹוי - ְמַלֵמד שֶׁ ַוְיִהי שָׁ

ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם. מָּ ְמאֹד ְמאֹד, ַותִּ ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו בִּ רּו ַוִישְׁ ֱאַמר: ּוְבֵני ִישְָׂרֵאל פָּ נֶּ מֹו שֶׁ דֹול, ָעצּום - כְּ גָּ

ַדִים ָנכֹנּו ּושְָׂעֵרְך  ֲעִדי ֲעָדִיים, שָׁ בִֹאי בַּ ִלי ַותָּ ְגדְּ י ַותִּ ְרבִּ יָך, ַותִּ ֶצַמח ַהשֶָּׂדה ְנַתתִּ ֱאַמר: ְרָבָבה כְּ נֶּ ָמה שֶׁ ָוָרב - כְּ

ָדַמִיְך  ָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלך בְּ ָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלך בְּ ַח, ְוַאתְּ ֵערֹם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת בְּ ִצמֵּ

ֲחִיי

ה. נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקשָׁ ְצִרים ַוְיַענּנּונּו, ַוִיתְּ ֵרעּו אָֹתנּו ַהמִּ ַויָּ

י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא  ה, ְוָהָיה כִּ ן ִיְרבֶּ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פֶּ נֶּ מֹו שֶׁ ְצִרים - כְּ וירעו אָֹתנּו ַהמִּ

נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם בָּ

תֹם  נֹות ְלַפְרעֹה. ֶאת פִּ ִסְבֹלָתם. ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסכְּ ים ְלַמַען ַענֹתֹו בְּ ִשׂימּו ָעָליו שֵָׂרי ִמסִּ ֱאַמר: ַויָּ נֶּ ָמה שֶׁ ַוְיַעּנּונּו - כְּ

ְוֶאת ַרַעְמֵסס.

ָפֶרְך. ֵני ִישְָׂרֵאל בְּ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים ֶאת בְּ נֶּ מֹו שֶׁ ה - כְּ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקשָׁ ַוִיתְּ

ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו. ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו, ַויַּ שְׁ ְצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו, ַויִּ ַונִּ

ֵני  ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרים, ַוֵיָאְנחּו בְּ ים ָהֵהם ַויָּ ֱאַמר: ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרבִּ נֶּ ָמה שֶׁ ְצַעק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו - כְּ ַונִּ

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעבָֹדה. ַעל שַׁ ְזָעקּו, ַותַּ ִישְָׂרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַויִּ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם,  ְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת בְּ ַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַויִּ שְׁ ֱאַמר: ַויִּ נֶּ ָמה שֶׁ ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו - כְּ שְׁ ַויִּ

ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעקֹב.

ַדע ֱאֹלִהים. ני ִישְָׂרֵאל ַויֵּ ֱאַמר: ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת בְּ נֶּ ָמה שֶׁ ֶרְך ֶאֶרץ, כְּ ִריׁשּות דֶּ ְרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו פְּ ַויַּ

ַחּיּון. ת תְּ ִליֻכהּו ְוָכל ַהבַּ שְׁ ּלֹוד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל ַהבֵּ ֱאַמר: כָּ נֶּ ָמה שֶׁ ִנים. כְּ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאלּו ַהבָּ

ר ִמְצַרים ֹלֲחִצים אָֹתם. ַחץ ֲאשֶׁ ֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהלַּ נֶּ ָמה שֶׁ ַחק, כְּ ְוֶאת ַלֶחֵצנּו - ֶזֹו ַהדְּ

דֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא גָּ ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרים בְּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ א ַהקָּ ִליַח, ֶאלָּ ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרים - ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי שָָׂרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי שָׁ

ֶאֶרץ ִמְצַרים ֵמָאָדם ְוַעד  כֹור בְּ ל בְּ יִתי כָּ ה, ְוִהכֵּ ְיָלה ַהזֶּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים בַּ ֱאַמר: ְוָעַבְרתִּ נֶּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, שֶׁ בִּ



ָפִטים. ֲאִני יי. ֵהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרים ֶאֱעשֶׂה שְׁ בְּ

ה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך ְיָלה ַהזֶּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים בַּ ְוָעַבְרתִּ

ֶאֶרץ ִמְצַרים - ֲאִני ְוֹלא שָָׂרף ל ְבכֹור בְּ יִתי כָּ ְוִהכֵּ

ִליַח. ָפִטים - ֲאִני וֹלא ַהשָּׁ ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרים ֶאֱעשֶׂה שְׁ

ֲאִני יי - ֲאִני הּוא וֹלא ַאֵחר.

ַמִלים,  גְּ ֲחמִֹרים, בַּ ּסּוִסים, בַּ שֶָּׂדה, בַּ ר בַּ ִמְקְנָך ֲאשֶׁ ֱאַמר: ִהֵנה יד יי הֹוָיה בְּ נֶּ ָמה שֶׁ ֶבר, כְּ ָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהדֶּ בְּ

ֵבד ְמאֹד. אן, ֶדֶבר כָּ ָקר ּוַבצֹּ בָּ בַּ

ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים. לּוָפה בְּ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו שְׁ נֶּ ָמה שֶׁ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, כְּ

אֹתֹת  ת בְּ ַמסֹּ ה ֱאֹלִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי בְּ ֱאַמר: אֹו ֲהִנסָּ נֶּ ָמה שֶׁ ִכיָנה, כְּ דֹל - זֹו ִגּלּוי שְׁ ּוְבמָֹרא גָּ

ר ָעשָׂה ָלֶכם יי ֱאֹלֵהיֶכם  כֹל ֲאשֶׁ דִֹלים, כְּ ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים גְּ

ִמְצַרים ְלֵעיֶניָך. בְּ

ֲעשֶׂה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת. ר תַּ ָיְדָך, ֲאשֶׁ ח בְּ קַּ ה תִּ ה ַהזֶּ טֶּ ֱאַמר: ְוֶאת ַהמַּ נֶּ ָמה שֶׁ ֶטה, כְּ ּוְבאֹתֹות - ֶזה ַהמַּ

ַעם. ַיַחד, ט"ו פַּ ַאַח"ב, בְּ ֲאִמיַרת ָדם ָוֵאׁש..., ֶעֶשׂר ַהַמּכֹות ְדַצ"ְך ַעַד"ׁש בְּ ה ִמן ַהּכֹוס בַּ נֹוֲהִגין ְלַהִטיף ִטפָּ

ן. ם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעשָׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ, דָּ שָּׁ י מֹוְפִתים בַּ ֱאַמר: ְוָנַתתִּ נֶּ ָמה שֶׁ ם, כְּ ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהדָּ

ִים, ּוְבמְֹפִתים -  תַּ ִים, ּוְבאֹתֹות - שְׁ תַּ דֹל - שְׁ ִים, ּוְבמָֹרא גָּ תַּ ִים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - שְׁ תַּ ָיד ֲחָזָקה - שְׁ ָדָבר ַאֵחר: בְּ

ִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן: ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ ִים. ֵאּלּו ֶעשֶׂר ַמּכֹות שֶׁ תַּ שְׁ

כֹורֹות ת בְּ ְך, ַמכַּ ה, חשֶׁ רד, ַאְרבֶּ ִחין, בָּ ֶבר, שְׁ ִנים, ָערֹוב, דֶּ ַע, כִּ ם, ְצֵפְרדֵּ דָּ

ַאַח"ב. ַצ"ְך ַעַד"ׁש בְּ ִנים: דְּ ֶהם ִסמָּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן בָּ ַרבִּ

ים  ִמְצַרים ֶעשֶׂר ַמּכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמשִּׁ ְצִרים בְּ ָלקּו ַהמִּ ה אֹוֵמר שֶׁ ִין ַאתָּ ִליִלי אֹוֵמר: ִמנַּ י יֹוֵסי ַהגְּ ַרבִּ

ם מה הּוא  ע ֱאֹלִהים ִהוא, ְוַעל ַהיָּ ְרעֹה: ֶאְצבַּ ים ֶאל פַּ ִמְצַרים ַמה הּוא אֹוֵמר? ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטמִּ ַמּכֹות? בְּ

ה  יי ּוְבמשֶׁ ֲאִמינּו בַּ יְראּו ָהָעם ֶאת יי, ַויַּ ִמְצַרים, ַויִּ ר ָעשָׂה יי בְּ דָֹלה ֲאשֶׁ ְרא ִישְָׂרֵאל ֶאת ַהָיד ַהגְּ אֹוֵמר? ַויַּ

ים  ם ָלקּו ֲחִמשִּׁ ִמְצַרים ָלקּו ֶעשֶׂר ַמּכֹות ְוַעל ַהיָּ ה: בְּ ע? ֶעשֶׂר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעתָּ ָמה ָלקּו ְבֶאְצבַּ ַעְבדֹו. כַּ

ַמּכֹות.

ל  ִמְצַרִים ָהְיָתה שֶׁ ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוׁש בָּ ֵהִביא ַהקָּ ה שֶׁ ה ּוַמכָּ ל ַמכָּ כָּ ִין שֶׁ י ֱאִליֶעֲזר אֹוֵמר: ִמנַּ ַרבִּ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם  ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמשְׁ ח בָּ לַּ ֱאַמר: ְישַׁ נֶּ ע ַמּכֹות? שֶׁ ַאְרבַּ

ִעים ַמּכֹות ְוַעל  ִמְצַרים ָלקּו ַאְרבָּ ה: בְּ ע. ֱאמֹור ֵמַעתָּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרבַּ לׁש, ִמשְׁ ָצָרה - שָׁ ִים, וְִ תַּ - שְׁ

ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ַהיָּ



ל ָחֵמׁש  ִמְצַרים ָהְיָתה שֶׁ ְצִרים בְּ רּוְך הּוא על ַהמִּ דֹוׁש בָּ ה שֵהבִיא ַהקָּ ה וַמכָּ ל ַמכָּ כָּ ִין שֶׁ י ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמנַּ ַרבִּ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו- ַאַחת, ֶעְבָרה -  ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמשְׁ ח בָּ לַּ שַׁ ֱאַמר: יְִ נֶּ ַמּכֹות? שֶׁ

ים  ִמְצַרים ָלקּו ֲחִמשִּׁ ה: בְּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעתָּ ע, ִמשְׁ לוׁש, ְוָצָרה - ַאְרבַּ ִים, ָוַזַעם - שָׁ תַּ שְׁ

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות. ם ָלקּו ֲחִמשִּׁ ַמּכֹות ְוַעל ַהיָּ

קֹום ָעֵלינּו! ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלמָּ כַּ

ֵיינּו.  ָפִטים, ְוֹלא ָעשָׂה ֵבאֹלֵהיֶהם, דַּ ֶהם שְׁ ֵיינּו. ִאלּו ָעשָׂה בָּ ָפִטים, דַּ ֶהם שְׁ ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ְוֹלא ָעשָׂה בָּ

כֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ֵיינּו. ִאלּו ָהַרג ֶאת בְּ כֹוֵריֶהם, דַּ ִאלּו ָעשָׂה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת בְּ

תֹוכֹו  ם ְוֹלא ֶהֱעֵביָרנּו בְּ ֵיינּו. ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּ ם, דַּ ֵיינּו. ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּ דַּ

ק  תֹוכֹו ְוֹלא ִספֵּ ַקע ָצֵרנּו בְּ ֵיינּו. ִאלּו שִׁ תֹוכֹו, דַּ ע ָצֵרנּו בְּ קַּ ָחָרָבה ְוֹלא שִׁ תֹוכֹו בֶּ ֵיינּו. ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו בְּ ָחָרָבה, דַּ בֶּ

ֵיינּו.  ן, דַּ ָנה וֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ ֵיינּו. ִאלּו ִספֵּ ָנה, דַּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ָצְרכֵּ

ת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,  בָּ ֵיינּו. ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַׁ ת, דַּ בָּ ן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַׁ ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ

ֵיינּו. ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא ִהְכִניָסנּו  ֵיינּו. ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, דַּ דַּ

ֵיינּו. ִחיָרה, דַּ ית ַהבְּ ֵיינּו. ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְָׂרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ ְלֶאֶרץ ִישְָׂרֵאל, דַּ

ָפִטים,  הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים, ְוָעשָׂה ָבֶהם שְׁ קֹום ָעֵלינּו: שֶׁ ֶלת ַלמָּ ָמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכפֶּ ָמה וכַּ ַעל ַאַחת, כַּ

ָחָרָבה,  תֹוכֹו בֶּ ם, ְוֶהֱעִביֶרנו בִּ כֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּ ְוָעשָׂה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת בְּ

ת, ְוֵקְרָבנּו  בָּ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַׁ ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ִעים שָׁ ר ַאְרבָּ נּו ּבִמְדבָּ ק ָצְרכֵּ תֹוכֹו, ְוִספֵּ ַקע ָצֵרנּו בְּ ְושִׁ

ל  ר ַעל כָּ ִחיָרה ְלַכפֵּ ית ַהבְּ ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְָׂרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ

ֲעֹונֹוֵתינּו.

ַסח,  ַסח, ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו ֵהן: פֶּ פֶּ ָבִרים ֵאּלּו בַּ ה דְּ לשָׁ ֹּלא ָאַמר שְׁ ל שֶׁ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: כָּ ן גַּ ַרבָּ

ַמָצה, ּוָמרֹור.

יַה אֹוָתה. ֹלא ְלַהְגבִּ ָיד ַעל ַהְזרֹוַע ְוִיָזֵהר שֶׁ ַמְרֶאה בַּ

רּוְך  דֹוׁש בָּ ַסח ַהקָּ פָּ ׁש ָהָיה ַקָים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ְזַמן שֶׁ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים בִּ ַסח שֶׁ פֶּ

ני ִישְָׂרֵאל  י בְּ תֵּ ַסח ַעל בָּ ר פָּ ַסח הּוא ַליי, ֲאשֶׁ ם ֶזַבח פֶּ ֱאַמר: ַוֲאַמְרתֶּ נֶּ ִמְצַרים, שֶׁ י ֲאבֹוֵתינּו בְּ תֵּ הּוא ַעל בָּ

חוּו. תַּ שְּׁ ד ָהָעם ַויִּ קֹּ יל? ַויִּ ינּו ִהצִּ תֵּ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרים, ְוֶאת בָּ ִמְצַרים בְּ בְּ

ים ואֹוֵמר: ּצֹות ַלְמֻסבִּ ַמְראה ֶאת ַהמַּ

ְגָלה ֲעֵליֶהם  נִּ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶׁ ֵצָקם שֶׁ יק בְּ ֹלא ִהְספִּ ה זו שאנו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום שֶׁ ַמצָּ

ר הֹוִציאּו ִמִמְצַרים ֻעגֹת  ֵצק ֲאשֶׁ אפּו ֶאת ַהבָּ ֱאַמר: ַויֹּ נֶּ רּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, שֶׁ דֹוׁש בָּ ָלִכים, ַהקָּ ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ

ם ֵצָדה ֹלא ָעׂשו ָלֶהם. , ְוגַּ ְצַרים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ י גְֹרׁשּו ִממִּ י ֹלא ָחֵמץ, כִּ ַמּצֹות, כִּ



ים ְואֹוֵמר: ַמְרֶאה ֶאת ַהָמרֹור ַלְמֻסבִּ

ֱאַמר:  נֶּ ִמְצַרים, שֶׁ ְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו בְּ ְררּו ַהמִּ מֵּ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום שֶׁ ָמרֹור ֶזה שֶׁ

ר ָעְבדּו ָבֶהם  ל ֲעבָֹדָתם ֲאשֶׁ שֶָּׂדה ֶאת כָּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה בַּ ֲעבָֹדה ָקָשה, בְּ ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייהם בַּ

ָפֶרְך. בְּ

יֹום ַההּוא  ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ ֱאַמר: ְוִהגַּ נֶּ ְצַרים, שֶׁ ִאלּו הּוא ָיָצא ִממִּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו כְּ בְּ

א ַאף  רּוְך הּוא, ֶאלָּ דֹוׁש בָּ ַאל ַהקָּ ְלָבד גָּ ְצַרים. ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו בִּ ֵצאִתי ִממִּ ֲעבּור ֶזה ָעשָׂה יי ִלי בְּ ֵלאמֹר, בַּ

ע  בַּ ר ִנשָׁ ם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמשָׁ נֶּ ֶהם, שֶׁ ַאל ִעמָּ אֹוָתנּו גָּ

ַלֲאבֵֹתנּו.

יִהים ֶאת הּכֹוס ַעד ַהְללּוָיה. ַמְגבִּ

ָעשָׂה  ס ְלִמי שֶׁ ה ּוְלַקלֵּ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעלֵּ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהדֵּ בֵּ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלשַׁ

גֹון ְלשְִׂמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה  ים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמיָּ ל ַהִנסִּ ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת כָּ

ה: ַהְללּוָיּה. יָרה ֲחָדשָׁ ה. ְונֹאַמר ְלָפָניו שִׁ ְעּבּוד ִלְגֻאלָּ דֹול, ּוִמשִּׁ ְלאֹור גָּ

ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו  ְזַרח שֶׁ ַעד עֹוָלם. ִממִּ ה וְִ ם יי ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ ם יי. ְיִהי שֵׁ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת שֵׁ

יִלי ִלְראֹות  פִּ שְׁ ֶבת, ַהמַּ יִהי ָלשָׁ ְגבִּ יי ֱאֹלֵהינּו ַהמַּ בֹודֹו. ִמי כַּ ַמִים כְּ ל ּגֹוִים יי, ַעל ַהשָּׁ ם יי. ָרם ַעל כָּ ל שֵׁ ְמֻהלָּ

יִבי  יִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹושִׁ ת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹושִׁ פֹּ ל, ֵמַאשְׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ? ְמִקיִמי ֵמָעָפר דָּ שָּׁ בַּ

ִנים שְִׂמָחה. ַהְללּוָיּה. ִית, ֵאם ַהבָּ ֲעֶקֶרת ַהבַּ

ם ָרָאה  לֹוָתיו. ַהיָּ ה ְלָקְדׁשֹו, ִישְָׂרֵאל ַמְמשְׁ ית ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז, ָהְיָתה ְיהּודָּ ֵצאת ִישְָׂרֵאל ִמִמְצָרים, בֵּ בְּ

ב  סֹּ ְרֵדן - תִּ י ָתנּוס, ַהיַּ ם כִּ ָך ַהיָּ ְבֵני צֹאן. ַמה לְּ ָבעֹות - כִּ ב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, גְּ ן ִיסֹּ נֹס, ַהַיְרדֵּ ַויָּ

ְפֵני ֱאלֹוַה ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי  ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמלְּ ְבֵני צֹאן. ִמלְּ ָבעֹות - כִּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים, גְּ ְלָאחֹור, ֶהָהִרים - תִּ

ִמיש - ְלַמְעְינֹו ָמִים. ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחלָּ

ַאל ִיְשָׂרֵאל. יִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד גָּ ַמְגבִּ

ה ֶלֱאָכל ּבֹו  ְיָלה ַהזֶּ יָענּו ַללַּ ְצַרים, ְוִהגִּ ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִממִּ ָאָלנּו ְוגָּ ר גְּ רּוְך אתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ֲאשֶׁ בָּ

לֹום,  ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלשָׁ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהבָּ ן יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיגִּ ה ּוָמרֹור. כֵּ ַמצָּ

ָמם ַעל ִקיר  יַע דָּ ר ַיגִּ ָסִחים ֲאשֶׁ ָבִחים ּוִמן ַהפְּ ם ִמן ַהזְּ ֲעבֹוָדֶתָך. ְונֹאַכל שָׁ ִבְנַין ִעיֶרָך ְושִָׂשׂים בַּ שְֵׂמִחים בְּ

ַאל ִישְָׂרֵאל. ה יי גָּ רּוְך ַאתָּ נּו. בָּ דּות ַנְפשֵׁ ֵתנּו וַעל פְּ ֻאלָּ יר ָחָדש ַעל גְּ ֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך שִׁ ִמְזבַּ

ִרי ַהָגֶפן. ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ת ְשׂמֹאל. ַהָסבַּ ׁשֹוִתין ֶאת ַהּכֹוס בְּ



ַרְחָצה / ַרַחץ

נֹוְטִלים ֶאת ַהָיַדִים ּוְמָבְרִכים

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים. ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ נּו בְּ ר ִקְדשָׁ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה מֹוִציא, ַמצָּ

ֵסֶדר ֶשהניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא" בכוונה  ּצֹות בְּ ִיַקח ַהמַּ

ה" בכונה על הפרוסה. אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית  ַעל העליונה ו"על אכילת ַמצָּ

שני מן הפרוסה ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה שני הזיתים

ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאתָּ בָּ

ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ָמרֹור

ה. ִלי ַהָסבָּ ֲחרֹוֶסת, חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֹוֶסת, ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל בְּ לֹו בַּ ַזִית ָמרֹור ּוַמְטבִּ ים לֹוֵקַח כְּ ל ֶאָחד ֵמַהְמֻסבִּ כָּ

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ּכֹוֵרְך

ִלי  ה ּובְּ ַהָסבָּ ַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכם ַיַחד, אֹוְכִלים בְּ ית ִעם כְּ ִלישִׁ ה ַהשְׁ ַזִית ִמן ַהַמצָּ ים לֹוֵקַח כְּ ל ֶאָחד ֵמַהְמֻסבִּ כָּ

ׁש ָהָיה ַקָיים: ָהָיה ּכֹוֵרְך  ְקדָּ ית ַהמִּ ְזַמן שבֵּ ל בִּ ן ָעשָׂה ִהלֵּ ל. כֵּ ִהלֵּ ׁש כְּ ָרָכה. ִלָפֵני ֲאָכלו אֹוֵמר. ֵזֶכר ְלִמְקדָּ בְּ

ֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. נֶּ ַיַחד, ְלַקֵיים ַמה שֶׁ ה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל בְּ ַמצָּ

ְלָחן עֹוֵרְך שֻׁ

אֹוְכִלים ְושותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכול תחלה ביצים מבשלות. וֹלא יאכל יותר מדי, שֹלא 

תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה גסה.

ָצפּון

ה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה כזית  אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהַמצָּ

בהסבה. וצריך לאכלה קדם חצות הלילה.

ֵרְך בָּ



ת ַהָמזֹון. ְרכַּ י ּוְמָבְרִכין בִּ מֹוְזִגין ּכֹוס שִלישִׁ

ה. ָאז יֹאְמרּו  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּ ֵלא שְׂחֹוק פִּ חְֹלִמים. ָאז ִימָּ יַבת ִציֹון ָהִיינּו כְּ שּוב יי ֶאת שִׁ ֲעלֹות: בְּ יר ַהמַּ שִׁ

ֲאִפיִקים  ִביֵתנּו כַּ יל יי ַלֲעׂשֹות ִעָמנּו, ָהִיינּו שְֵׂמִחים. ׁשּוָבה יי ֶאת שְׁ ה. ִהְגדִּ יל יי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאלֶּ ַבּגֹוִים: ִהְגדִּ

ָתיו. ה נֹשֵׂא ֲאֻלמֹּ א ָיבֹא ְבִרנָּ ַרע, בֹּ ה ִיְקצֹרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹשֵׂא ֶמֶשְך ַהזָּ ִרנָּ ִדְמָעה, בְּ ְרִעים בְּ ֶגב. ַהזֹּ נֶּ בַּ

ֶאָחד ֲחָיִבין ְלֵזֵמן ְוַהְמַזֵמן פותח: ָאְכלּו כְּ ה שֶׁ לשָׁ שְׁ

ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך

ים עֹוִנים: ַהְמֻסבִּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ם יי ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ ְיִהי שֵׁ

ַהְמַזֵמן אֹוֵמר

לֹו. ָאכְלנּו ִמשֶּׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך )ֱאֹלֵהינּו( שֶׁ ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרבָּ בִּ

ים עֹוִנים: ַהְמֻסבִּ

לֹו ּוְבטּובֹו ַחִיינּו ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך )ֱאֹלֵהינו( שֶׁ בָּ

ַהְמַזֵמן חֹוֶזר ְואֹוֵמר

לֹו ּוְבטּובֹו ַחִיינּו ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך )ֱאֹלֵהינּו( שֶׁ בָּ

ָלם אֹוְמִרים: כֻּ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל  ֵחן בְּ טּובֹו בְּ ּלֹו בְּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם כֻּ רּוְך ַאתָּ בָּ

מֹו  ֲעבּור שְׁ ִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. בַּ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול תָּ שָׂר כִּ בָּ

ה יי ַהָזן ֶאת  רּוְך ַאתָּ ָרא. בָּ ר בָּ ִרּיֹוָתיו ֲאשֶׁ ל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל בְּ ל ּוֵמִטיב ַלכֹּ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּ דֹול, כִּ ַהגָּ

ל. ַהכֹּ

הֹוֵצאָתנּו יי ֱאֹלֵהינּו  ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל שֶׁ נֹוֶדה ְלָך יי ֱאֹלֵהינּו ַעל שֶׁ

יָך  נּו, ְוַעל ֻחקֶּ ְדתָּ מַּ לִּ ְבשֵָׂרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך שֶׁ ָחַתְמתָּ בְּ ִריְתָך שֶׁ ית ֲעָבִדים, ְוַעל בְּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמבֵּ

ָכל יֹום  ִמיד, בְּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו תָּ ַאתָּ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון שָׁ חֹוַנְנתָּ ים ֵחן ָוֶחֶסד שֶׁ נּו, ְוַעל ַחיִִִִ הֹוַדְעתָּ שֶׁ

ִמיד  ל ַחי תָּ ִפי כָּ ְמָך בְּ ַרְך שִׁ ל יי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתבָּ ָעה: ְוַעל ַהכֹּ ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל שָׁ

ה יי ַעל  רּוְך ַאתָּ ר ָנַתן ָלְך. בָּ יָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶּׁ תּוב, ְוָאַכְלתָּ ְושַָׂבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת יי ֱאֹלהֵֶ כָּ ְלעֹוָלם ָוֶעד: כַּ



ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון:

יֶחָך  ִוד ְמשִׁ ית דָּ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות בֵּ ן כְּ כַּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמשְׁ ָך ְוַעל ְירּושָׁ ַרֵחם ָנא יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִישְָׂרַאל ַעמֶּ

ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח  ְמָך ָעָליו: ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלכְּ ְקָרא שִׁ נִּ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש שֶׁ ְוַעל ַהבַּ

שָׂר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי  ַנת בָּ ְצִריֵכנּו יי ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמתְּ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל תַּ ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמכָּ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנכָּ ה ְוָהְרָחָבה, שֶׁ דֹושָׁ תּוָחה ַהקְּ ֵלָאה ַהפְּ י ִאם ְלָיְדָך ַהמְּ ם, כִּ ַהְלָואתַָ

ת מֹוִסיִפין: בָּ שַׁ בְּ

דֹול  י יֹום ֶזה גָּ ה. כִּ דֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהזֶּ ת ַהגָּ בָּ ִביִעי ַהשַׁ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהשְׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאֹלֵהינּו בְּ

ֹּלא ְתֵהא ָצָרה  ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ַאֲהָבה כְּ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו בְּ בָּ ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלשְׁ

ה  י ַאתָּ ָך כִּ ַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּושָׁ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. וַהְרֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו בְּ ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה בְּ

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהנֶּ הּוא בַּ

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון  ֵקד ְוִיזָּ ַמע ְוִיפָּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִישָּׁ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיגִּ

ית ִישְָׂרַאל ְלָפֶניָך,  ָך בֵּ ל ַעמְּ ָך, ְוִזְכרֹון כָּ ַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּושָׁ ִוד ַעְבדֶּ ן דָּ יַח בֶּ ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמשִׁ

ה ָזְכֵרנּו יי ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ּצֹות ַהזֶּ יֹום ַחג ַהמַּ לֹום בְּ ים ּוְלשָׁ ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִּ

י ֵאֶליָך  יֵענּו, כִּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהושִׁ יֵענּו בֹו ְלַחִיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחנֵּ ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהושִׁ

ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאתָּ ֵעיֵנינּו,כִּ

ַלִים. ָאֵמן. ַרֲחָמיו ְירּושָׁ ה יי ּבֹוֶנה בְּ רּוְך ַאתָּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. בָּ ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש בִּ ּוְבֵנה ְירּושָׁ

נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב  ֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו ְקדֹושֵׁ נּו ַאִדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו גֹּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו.  בְּ ל שֶׁ ִטיב ַלכֹּ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהמֵּ רֹוֵענּו רֹוֵעה ִישְָׂרַאל ַהמֶּ

ָרָכה ִויׁשּוָעה  ָלה ְוַהְצָלָחה, בְּ הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהצָּ

ֵרנּו. ל טּוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחסְּ לֹום ְוָכל טֹוב, ּוִמכָּ ים ְושָׁ ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחיִּ ְרָנָסה ְוַכְלכָּ ֶנָחָמה פַּ

ח ְלדֹור  בַּ תַּ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ שָּׁ ַרְך בַּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתבָּ

ָכבֹוד.  נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו בְּ ר בָּ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהדַּ ַאר בָּ ּדֹוִרים, ְוִיְתפָּ

ָרָכה  ַלח ָלנּו בְּ אֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ וָּ נּו ֵמַעל צַּ ּבֹור ֻעלֵּ ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב,  הּו ַהנָּ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִליָּ ָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ ְלָחן ֶזה שֶׁ ה, ְוַעל שֻׁ ִית ַהזֶּ בַּ ה בַּ ְמֻרבָּ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ִויַבשֶּׂר ָלנּו בְּ

יָתם  ה, אֹוָתם ְוֶאת בֵּ ִית ַהזֶּ ַעלת ַהבַּ י מֹוָרִתי( בַּ ה. ְוֶאת )ִאמִּ ִית ַהזֶּ ַעל ַהבַּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( בַּ

ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב  ְתבָּ נִּ מֹו שֶׁ ר ָלנּו, כְּ ל ֲאשֶׁ ר ָלֶהם. אֹוָתנּו ְוֶאת כָּ ל ֲאשֶׁ ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת כָּ

ֵלָמה, ְונֹאַמר, ָאֵמן. ְבָרָכה שְׁ נּו ַיַחד בִּ לָּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו כֻּ ל, כֵּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ בַּ

ֵענּו,  לֹום. ְוִנשָׂא ְבָרָכה ֵמֵאת יי, ּוְצָדָקה ֵמאֹלֵהי ִישְׁ ֶמֶרת שָׁ ֵהא ְלִמשְׁ תְּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות שֶׁ ָמרֹום ְיַלמְּ בַּ

ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. ְוִנְמָצא ֵחן ְושֵֶׂכל טֹוב בְּ
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י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּ בָּ לֹו שַׁ כֻּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום שֶׁ

יֶהם  ָראשֵׁ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם בְּ יִקים יֹושְׁ דִּ צַּ לֹו ָארֹוְך. יֹום שֶׁ כֻּ לֹו טֹוב. )יֹום שֶׁ כֻּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום שֶׁ

ֶהם( ִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקינּו ִעמָּ יו ַהשְּׁ ְוֶנֱהִנים ִמזִּ

א. י ָהעֹוָלם ַהבָּ יַח ּוְלַחיֵּ שִׁ נּו ִלימֹות ַהמָּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזכֵּ

לֹום  ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעשֶׂה שָׁ לֹום בִּ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. עֹשֶׂה שָׁ ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹשֶׂה ֶחֶסד ִלְמשִׁ

ל ִישְָׂרַאל ְוִאְמרּו, ָאֵמן. ָעֵלינּו ְוַעל כָּ

י  י יי ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַליי כִּ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרשֵׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. כְּ יו, כִּ ראּו ֶאת יי ְקדשָׁ

יי, ְוָהָיה יי ִמְבַטחֹו.  ר ִיְבַטח בַּ ֶבר ֲאשֶׁ רּוְך ַהגֶּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. בָּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמשְׂבִּ טֹוב כִּ

ן, יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו  ׁש ָלֶחם. יי עֹז ְלַעמֹו ִיתֵּ י, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבקֶּ ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנתִּ

לֹום. ַבשָׁ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ׂשוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶשַאָמר ַהקָּ ֶנֶגד בְּ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשי ֶשהּוא כְּ

ָפִטים ְגדֹוִלים. שְׁ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּובִּ י ֶאְתֶכם בִּ ְלִישְָׂרֵאל ְוָגַאְלתִּ

ִרי ַהָגֶפן. ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ת ְשׂמֹאל. ַהָסבַּ ׁשֹוִתין בְּ

י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו  ְמָך ֹלא ָקָראּו. כִּ שִׁ ר בְּ ר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאשֶׁ פְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאשֶׁ שְׁ

ֵמי יי. ַחת שְׁ ִמיֵדם ִמתַּ ַאף ְוַתשְׁ ְרדֹף בְּ ָך ַיִשׂיֵגם. תִּ פְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאפְּ מּו. שְׁ ֵהשַׁ

הלל

ה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם?  ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים: ַאיֵּ ָך. ָלמָּ ָך, ַעל ֲאִמתֶּ בֹוד, ַעל ַחְסדְּ ן כָּ ְמָך תֵּ י ְלשִׁ ֹלא ָלנּו, יי, ֹלא ָלנּו, כִּ

רּו, ֵעיַנִים  ה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדבֵּ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעשֵׂה ְיֵדי ָאָדם. פֶּ יֶהם כֶּ ר ָחֵפץ ָעשָׂה. ֲעַצבֵּ ל ֲאשֶׁ ַמִים, כֹּ שָּׁ וֱאֹלֵהינּו בַּ

כּו,  ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהלֵּ ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם ְוֹלא ִישְׁ

ית  ם הּוא. בֵּ יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ ַטח בַּ ֶהם. ִישְָׂרֵאל בְּ ֵטַח בָּ ר בֹּ ל ֲאשֶׁ מֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹשׂיֶהם, כֹּ ְגרֹוָנם. כְּ ֹלא ֶיְהּגּו בִּ

ם הּוא. ם הּוא. יראי יהוה בטחו ביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ אהרן בטחו ביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּ

דִֹלים. יֵֹסף  ַטִנים ִעם ַהגְּ ית ַאֲהרֹן, ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי, ַהקְּ ית ִישְָׂרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ

ַמִים ַליי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני  ַמִים שָׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהשָּׁ ם ַליי, עֹשֵׂה שָׁ רּוִכים ַאתֶּ ֵניֶכם. בְּ יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל בְּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ל יֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעתָּ ִתים ְיַהְללּוָיּה ְוֹלא כָּ ָאָדם. ֹלא ַהמֵּ

אֹול  ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי שְׁ י ִהטָּ ֲחנּוָני. כִּ ַמע יי ֶאת קֹוִלי, תַּ י ִישְׁ י כִּ ָאַהְבתִּ



ֵמר  י! ַחנּון יי ְוַצִדיק, ֵוֱאֹלֵהינּו ְמַרֵחם. שֹׁ ָטה ַנְפשִׁ א יי ַמלְּ ם יי ֶאְקָרא: ָאנָּ ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּובשֵׁ

ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן  י ִממָּ ְצתָּ ַנְפשִׁ י ִחלַּ ַמל ָעָלְיִכי. כִּ י יי גָּ י ִלְמנּוָחְיִכי, כִּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפשִׁ ֹלִתי ְוִלי ְיהֹושִׁ ָתִאים יי, דַּ פְּ

י  ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרתִּ י ֲאַדבֵּ י כִּ ים. ֶהֱאַמְנתִּ ַאְרצֹות ַהַחיִּ ִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי בְּ ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמדֶּ דִּ

ֵזב. ל ָהָאָדם כֹּ ְבָחְפִזי: כָּ

א ְלָכל ַעּמֹו.  ם ֶנְגָדה נָּ לֵּ ם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאשַׁ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאשָּׂא ּוְבשֵׁ ל תַּ יב ַליי כֹּ ָמה ָאשִׁ

ח ֶזַבח  ְחתָּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזבַּ תַּ ן ֲאָמֶתָך, פִּ ָך בֶּ ָך, ֲאִני ַעְבדְּ י ֲאִני ַעְבדֶּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנא יי כִּ ֵעיֵני יי ַהמָּ ָיָקר בְּ

תֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה. ית יי, בְּ ַחְצרֹות בֵּ ֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. בְּ ם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאשַׁ ּתֹוָדה ּוְבשֵׁ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ים. כִּ ל ָהֻאמִּ חּוהּו כָּ בְּ ל ּגֹוִים, שַׁ ַהְללּו ֶאת יי כָּ

י ְלעֹוָלם  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן - כִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאַמר ָנא ִישְָׂרֵאל - כִּ י טֹוב - כִּ הֹודּו ַליי כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי - כִּ

עְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה  ֲעשֶׂה ִלי ָאָדם? יי ִלי בְּ ִני ַבֶמְרַחב ָיּה. יי ִלי, ֹלא ִאיָרא - ַמה יַּ ּה, ָענָּ ַצר ָקָראִתי יָּ ִמן ַהמֵּ

י  ם יי כִּ שֵׁ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, בְּ ְנִדיִבים. כָּ טַֹח בִּ יי ִמבְּ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות בַּ טַֹח בָּ יי ִמבְּ ׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות בַּ בְּ

י ֲאִמיַלם.  ם יי כִּ שֵׁ ֵאׁש קֹוִצים, בְּ ֲעכּו כְּ בִֹרים, דֹּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכדְּ ם יי כִּ שֵׁ ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, בְּ

יִקים: ְיִמין יי  ָאֳהֵלי ַצדִּ ה ִויׁשּוָעה בְּ י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרנָּ ל, ַויי ֲעָזָרִני. עזִּ ִחיַתִני ִלְנפֹּ חֹה דְּ דָּ

ֶות  ּה, ְוַלמָּ ַרִני יָּ ר ִיסְּ ר ַמֲעֵשׂי ָיּה. ַיסֹּ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַספֵּ עֹשֵָׂה ָחִיל, ְיִמין יי רֹוֵמָמה, ְיִמין יי עֹשֵָׂה ָחִיל. ֹלא ָאמּות כִּ

ִהי  י ֲעִניָתִני ַותְּ יִקים ָיבֹאּו בֹו. אֹוְדָך כִּ ַער ַליי, ַצדִּ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהשַּׁ ְתחּו ִלי שַׁ ֹלא ְנָתָנִני. פִּ

ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  נָּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ י ֲעִניָתִני ַותְּ ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך כִּ

את ִהיא ִנְפָלאֹת  ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה זֹּ את ִהיא ִנְפָלאֹת בְּ ה. ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה זֹּ נָּ ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ

ֵעיֵנינּו. בְּ

א. ָאָנא יי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנא יי, ַהְצִליָחה ָנא. א. ָאָנא יי, הֹוִשיָעה נָּ ָאָנא יי, הֹוִשיָעה נָּ

ֶאר ָלנּו. ִאְסרּו  ית יי. ֵאל יי ַויָּ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם יי, בֵּ שֵׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ ית יי. בָּ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם יי, בֵּ שֵׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ בָּ

ה ְואֹוֶדָּך,  ַח. ֵאִלי ַאתָּ ְזבֵּ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהמִּ ֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג בַּ ַח. ֵאל יי ַויָּ ְזבֵּ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהמִּ ַחג בַּ

י טֹוב,  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליי כִּ י טֹוב, כִּ ה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי - ֲארֹוְמֶמָּך. הֹודּו ַליי כִּ ֱאֹלַהי - ֲארֹוְמֶמָּך. ֵאִלי ַאתָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. כִּ

ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, וְִֶ  ית ִישְָׂרֵאל בְּ יִקים עֹוֵשׂי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך בֵּ ל ַמֲעֶשׂיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצדִּ ְיַהְללּוָך יי ֱאֹלֵהינּו כָּ

ה  ְמָך ָנאְֱ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלשִׁ נּו. כִּ ְמָך, ַמְלכֵּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת שִׁ חּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקדִּ בְּ ִוישַׁ

ה ֵאל. י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאתָּ ְלַזמר, כִּ



י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ָלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים -  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים - כִּ י טֹוב - כִּ הֹודּו ַליי כִּ

י ְלעֹוָלם  ְתבּוָנה - כִּ ַמִים בִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. לעֹשֵׂה ַהשָּׁ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. לעֹשֵׂה ִנְפָלאֹות ְגדֹלֹות ְלַבּדו - כִּ כִּ

ֶמׁש  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהשֶּׁ דִֹלים - כִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלעֹשֵׂה אֹוִרים גְּ ְים - כִּ ַחְסּדֹו. ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהמָּ

ה ִמְצַרים  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמכֵּ ְיָלה - כִּ לַּ לֹות בַּ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמשְׁ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהיָּ יֹום - כִּ ֶלת בַּ ְלֶמְמשֶׁ

י  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה - כִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. בְּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַויֹוֵצא ִישְָׂרֵאל ִמּתֹוָכם - כִּ ְבכֹוֵריֶהם - כִּ בִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוִנֵער  תֹוכו - כִּ ֱעִביר ִישְָׂרֵאל בְּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוהֶֶ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים - כִּ

י  דִֹלים - כִּ ה ְמָלִכים גְּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמכֵּ ר - כִּ ְדבָּ מִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלמֹוִליְך ַעּמֹו בַּ ְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף - כִּ פַּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְלעֹוג  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי - כִּ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוָיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים - כִּ

י ְלעֹוָלם  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַנֲחָלה ְלִישְָׂרֵאל ָעְבדּו - כִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה - כִּ ן - כִּ שָׁ ֶמֶלְך ַהבָּ

י  שָׂר - כִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ ֵרינּו - כִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוִיְפְרֵקנּו ִמצָּ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו - כִּ שִׁ בְִּ ַחְסּדֹו. שֶׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַמִים - כִּ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ְלֵאל ַהשָּׁ

ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם  נּו, תָּ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלכֵּ שָׂר תְּ ל בָּ ְמָך, יי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח כָּ ַבֵרְך ֶאת שִׁ ל ַחי תְּ ַמת כָּ ִנשְׁ

ָכל ֵעת ָצָרה  יל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם בְּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמצִּ ה ֵאל, ּוִמבַּ ְוַעד ָהעֹוָלם ַאתָּ

ל ּתֹוָלדֹות,  ִריֹות, ֲאדֹון כָּ ל בְּ ה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוהַּ כָּ א ַאתָּ ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאלָּ

ִנים  עֹוֵרר ְישֵׁ ן - ַהמְּ ַרֲחִמים. ַויי ֹלא ָינּום ְוֹלא ִיישָׁ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו בְּ חֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו בְּ בָּ שְׁ רֹב ַהתִּ ֻהָלל בְּ ַהמְּ

ָך ֲאַנְחנּו  פּוִפים. ְלָך ְלַבדְּ ים ְוַהּזֹוֵקף כְּ יר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפלִִ תִּ ִמים ְוַהמַּ ִשׂיַח ִאלְּ ִמים, ְוַהמֵּ ִקיץ ִנְרדָּ ְוַהמֵּ

מֹוִדים.

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות  ַבח כְּ יו, ְושְִׂפתֹוֵתינּו שֶׁ לָּ ַהמֹון גַּ ה כֲּ ם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּ יָּ יָרה כַּ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא שִׁ

יִקים ְלהֹודֹות ְלָך,  לֹות - ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְספִּ ַאיָּ ַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות כָּ ִנשְֵׂרי שָׁ ֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות כְּ ֶמׁש ְוַכיָּ שֶׁ כַּ

ָעִמים, ַהּטֹובֹות  י ְרָבבֹות פְּ ְמָך ַעל ַאַחת, ֵמֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרבֵּ יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך, ֶאת שִׁ

נּו ּוְבשָָׂבע  ָרָעב ַזְנתָּ ִדיָתנּו, בְּ ית ֲעָבִדים פְִּ נּו, יי ֱאֹלֵהינּו, ּוִמבֵּ ַאְלתָּ ְצַרים גְּ נּו. ִממִּ ָעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעמָּ שֶׁ

ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא  יָתנּו. ַעד ֵהנָּ לִּ נּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים דִּ ְטתָּ ֶבר ִמלַּ נּו ּוִמדֶּ ְלתָּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהצַּ ְלתָּ ְלכַּ כִּ

ינּו  ַאפֵּ ַפְחתָּ בְּ נָּ ָמה שֶׁ נּו ְורּוַח ּוְנשָׁ ְגתָּ בָּ לַּ פִּ ן ֵאָבִרים שֶׁ נּו, יי ֱאֹלֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל כֵּ שֵׁ טְּ ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל תִּ

יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת  חּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקדִּ בְּ ִפינּו - ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִוישַׁ ר שְַׂמתָּ בְּ ְוָלׁשֹון ֲאשֶׁ

ֲחֶוה, ְוָכל  תַּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתשְׁ ַבע, ְוָכל בֶּ שָּׁ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך תִּ י ָכל פֶּ נּו. כִּ ְמָך ַמְלכֵּ שִׁ

יל ָעִני  אַמְרָנה: יי, ִמי ָכמֹוָך ַמצִּ ל ַעְצמַֹתי תֹּ תּוב, כָּ כָּ ָדָבר שֶׁ ֶמָך, כַּ רּו ִלשְִׁ ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזמֵּ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל  דֹול, ַהגִּ ְך ּוִמי ַיֲערְֹך ָלְך ָהֵאל ַהגָּ ֶוה לָּ ְך ּוִמי ִישְׁ ְזלֹו. ִמי ִיְדֶמה לָּ נּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמגֹּ ֵמָחָזק ִממֶּ

י ֶאת יי  ְרִכי ַנְפשִׁ ָאמּור: ְלָדִוד, בָּ ָך, כָּ ם ָקְדשֶׁ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת שֵׁ בֵּ ְלָך ּוְנשַׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהלֶּ ֶעְליֹון, קֵֹנה שָׁ

ם ָקְדׁשֹו. ְוָכל ְקָרַבי ֶאת שֵׁ

א ָרם  סֵּ ב ַעל כִּ ֶלְך ַהּיושֵׁ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהמֶּ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא בְּ ֶמָך, ַהגִּ ְכבֹוד שְׁ דֹול בִּ ָך, ַהגָּ ַתֲעֻצמֹות ֻעזֶּ ָהֵאל בְּ

ה. ִרים ָנאָוה ְתִהלָּ יהוה, ַלְישָׁ יִקים בַּ נּו ַצדִּ מֹו. ְוָכתּוב: ַרנְּ דֹוׁש שְׁ רֹום ְוקָּ ְוִנשָּׂא. ׁשֹוֵכן ַעד מָּ

ׁש. ְתַקדָּ ים תִּ ְתרֹוָמם, ּוְבֶקֶרב ְקדֹושִׁ ַרְך, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים תִּ ְתבָּ יִקים תִּ ל, ּוְבִדְבֵרי ַצדִּ ְתַהלָּ ִרים תִּ ִפי ְישָׁ בְּ



ל ַהְיצּוִרים  ן חֹוַבת כָּ כֵּ ָכל ּדֹור ָודֹור, שֶׁ נּו, בְּ ְמָך, ַמְלכֵּ ֵאר שִׁ ה ִיְתפָּ ִרנָּ ית ִישְָׂרֵאל בְּ ָך בֵּ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרבְבֹות ַעמְּ

ל  ס ַעל כָּ ה ּוְלַקלֵּ ר ְלָבֵרְך, ְלַעלֵּ ַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהדֵּ בֵּ ל ְלשַׁ ְלָפֶניָך, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהלֵּ

יֶחָך. ָך, ְמשִׁ י ַעְבדְּ ן ִישַׁ ִוד בֶּ חֹות דָּ בְּ ירֹות ְוִתשְׁ ְבֵרי שִׁ דִּ

י ְלָך ָנֶאה, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ַמִים ּוָבָאֶרץ, כִּ שָּׁ דֹוׁש בַּ דֹול ְוַהקָּ נּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהגָּ ְמָך ָלַעד ַמְלכֵּ ח שִׁ בַּ תַּ ִישְׁ

ה ּוַמְלכּות,  ִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדשָּׁ ה ּוְגבּוָרה, תְּ ֻדלָּ ָלה, ֶנַצח, גְּ ל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמשָׁ ָבָחה, ַהלֵּ יר ּושְׁ ֲאבֹוֵתינּו, שִׁ

חֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון  בָּ שְׁ תִּ דֹול בַּ ה יי, ֵאל ֶמֶלְך גָּ רּוְך ַאתָּ ה ְוַעד עֹוָלם. בָּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעתָּ בְּ

יֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים. שִׁ ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר בְּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ ׂשֹוַרת ַהְיׁשּוָעה, שֶׁ ֶנֶגד בְּ הּוא כְּ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמן ְלַקֵים ִמְצוַות ּכֹוס ְרִביִעי שֶׁ

י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלֱאֹלִהים. ְלִישְָׂרֵאל ְוָלַקְחתִּ

ִרי ַהָגֶפן. ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ת ְשׂמֹאל ַהִסיבַּ ְוׁשֹוֶתה בְּ

ה טֹוָבה ּוְרָחָבה  נּוַבת ַהשֶָּׂדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ֶפן, ַעל תְּ ִרי ַהגֶּ ֶפן ְוַעל פְּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ַעל ַהגֶּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ַלִים  ָך ְוַעל ְירּושָׁ ַע ִמּטּוָבּה ַרֶחם ָנא ד' ֱאֹלֵקינּו ַעל ִישְָׂרֵאל ַעמֶּ ְרָיּה ְוִלשְׂבֹּ ָרִציָת ְוִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמפִּ שֶׁ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו  ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש בִּ ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּושָׁ בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזבְּ ן כְּ כַּ ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמשְׁ

ה ּוְבָטֳהָרה )בשבת: ּוְרֵצה  ְקֻדשָׁ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה בִּ ְרָיּה ְוִנשְׂבַּ ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמפִּ ְלתֹוָכּה ְושְַׂמֵחנּו בְּ

ָך ַעל  ל ְונֹוֶדה לְּ ה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּ י ַאתָּ ה, כִּ ּצֹות ַהזֶּ יֹום ַחג ַהמַּ ה( ְושְַׂמֵחנּו בְּ ת ַהזֶּ בָּ יֹום ַהשַׁ ְוַהֲחִליֵצנּו בְּ

ֶפן. )על יין ומיץ ענבים מתוצרת הארץ מסיים:  ִרי ַהגֶּ ה ד' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ רּוְך ַאתָּ ֶפן. בָּ ִרי ַהגֶּ ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ

ְפָנה(. ִרי גַּ ה ד' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ רּוְך ַאתָּ ְפָנּה. בָּ ִרי גַּ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ ל ְונֹוֶדה לְּ ה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּ י ַאתָּ כִּ

נרצה

ה ַלֲעׂשֹותֹו. ָזְך ׁשֹוֵכן  ן ִנְזכֶּ ר אֹותֹו כֵּ ר ָזִכינּו ְלַסדֵּ ֲאשֶׁ טֹו ְוֻחָקתֹו. כַּ פָּ ָכל ִמשְׁ ִהְלָכתֹו, כְּ ַסח כְּ ֲחַסל ִסּדּור פֶּ

ה. ִרנָּ דּוִים ְלִציֹון בְּ ה פְּ ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכנָּ ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. בְּ

ָלִים. ירּושָׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל אֹוְמִרים: בְּ

נּוָיה. ָלִים ַהבְּ ירּושָׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ

אן ְסִפיַרת ָהעֶֹמר: ַסח ִלְספור כַּ ל פֶּ ִני שֶּׁ ֵליל שֵׁ חּוץ ָלָאֶרץ בְּ ֵיׁש נֹוֲהִגין בְּ

ִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. נּו בְּ ר ִקְדשָׁ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

עֶֹמר. ַהיֹום יֹום ֶאָחד בָּ



ֵליל ִראשֹון אֹוְמִרים: בְּ

ֶנֱחַלק  ְחּתֹו כְּ ְיָלה, ֵגר ֶצֶדק ִנצַּ מֹוֶרת ֶזה ַהלַּ רֹאׁש ַאשְׁ ְיָלה, בְּ לַּ ים ִהְפֵלאָת בַּ ְיָלה ָאז רֹוב ִנסִּ ֲחִצי ַהלַּ ּוְבֵכן ַוְיִהי בַּ

שַׂר ִישְָׂרֵאל  ֶאֶמׁש ַלְיָלה , ַויָּ ְיָלה, ִהְפַחְדתָּ ֲאַרִמי בְּ ֲחלֹום ַהלַּ ָרר בַּ ְנתָּ ֶמֶלְך גְּ ְיָלה. דַּ ֲחִצי ַהלַּ לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי בַּ

ְיָלה, ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו  ֲחִצי ַהלַּ כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצתָּ בַּ ְיָלה. ֶזַרע בְּ ֲחִצי ַהלַּ ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה, ַוְיִהי בַּ

תָּ  ְיָלה. ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבשְׁ ֲחִצי ַהלַּ כֹוְכֵבי ַלְיָלה, ַוְיִהי בַּ ת ִסִליָת בְּ ְיָלה, ִטיַסת ְנִגיד ֲחרשֶׁ לַּ קּוָמם בַּ בְּ

ְיָלה.  ֲחִצי ַהלַּ ָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה, ַוְיִהי בַּ ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנגְִ ל ּוַמָצבֹו בְּ ַרע בֵּ ְיָלה, כָּ לַּ ְפָגָריו בַּ

ֲעתּוֵתי ַלְיָלה, ִשְׂנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים  ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר בִּ ְיָלה, נֹושַׁ לַּ ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו בַּ ר בִּ כֵּ תַּ ִמשְׁ

ַלְיָלה, ָצַרח  ׁשֹוֵמר ַמה מִּ ַנת ַלְיָלה, ּפּוָרה ִתְדרֹוְך לְִ ֶנֶדד שְׁ ְיָלה. עֹוַרְרתָּ ִנְצֲחָך ָעָליו בְּ ֲחִצי ַהלַּ ְיָלה, ַוְיִהי בַּ לַּ בַּ

י  ר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלֹא ַלְיָלה, ָרם הֹוַדע כִּ ְיָלה. ָקֵרב יֹום ֲאשֶׁ ֲחִצי ַהלַּ ֶקר ְוַגם ַלְיָלה, ַוְיִהי בַּ ׁשֹוֵמר ְושָׂח ָאָתא בֹּ כַּ

ת ַלְיָלה, ַוְיִהי  כַּ אֹור יֹום ֶחשְׁ ִאיר כְּ ְיָלה, תָּ ל ַהיֹום ְוָכל ַהלַּ ְיָלה, ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך כָּ ְלָך ַהיֹום ַאף ְלָך ַהלַּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ֵליל ֵשִני אֹוְמִרים: בְּ

ַסח ם ֶזַבח פֶּ ְרתֶּ ּוְבֵכן ַוֲאמֶַ

ם  ַסח, ַוֲאַמְרתֶּ ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל פֶּ ַסח, גִּ ל מֹוֲעדֹות ִנשֵּׂאָת פֶּ רֹאׁש כָּ ַסח, בְּ פֶּ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת בַּ אֶֹמץ גְּ

ַסח. ֶזַבח פֶּ

ַסח,  ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך פֶּ ַסח, ְוֵאל ַהבָּ פֶּ ַסח, ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות בַּ פֶּ חֹם ַהיֹום בַּ ַפְקתָּ כְּ ָלָתיו דָּ דְּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח, ִטאֵטאֶת ַאְדַמת מֹף ְונֹף  ֵקץ פֶּ ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה בְּ ַסח, ֻחלַּ פֶּ ֵאׁש בַּ זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו בָּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַסח, ַוֲאַמְרתֶּ פֶּ ָעְבְרָך בַּ בְּ

ִחית ָלבֹא  ת ַמשְׁ י תֵּ ַסח, ְלִבְלתִּ ַדם פֶּ ַסְחתָּ בְּ כֹור פָּ ן בְּ יר, ַעל בֵּ בִּ ַסח, כַּ ּמּור פֶּ ֵליל שִׁ ל אֹון ָמַחְצתָּ בְּ ָיּה רֹאׁש כָּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַסח, ַוֲאַמְרתֶּ פֶּ ְפָתַחי בַּ בִּ

יַקד ְיקֹוד  ַמֵני ּפּול ְולּוד בִּ ַסח, ׂשֹורפּו ִמשְׁ ְצִליל שְׂעֹוֵרי עֶֹמר פֶּ ְמָדה ִמְדָין בִּ ַסח, ִנשְׁ ִעּתֹוֵתי פֶּ ָרה בְּ ֶרת ֻסגָּ ְמֻסגֶּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַסח, ַוֲאַמְרתֶּ פֶּ

ְלָחן  רֹוְך ַהשֻּׁ ִפית עִָ ַסח, ָצפֹה ַהצָּ פֶּ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול בַּ ס ַיד כָּ ַסח, פַּ ָעה עֹוַנת פֶּ נֹב ַלֲעמֹוד ַעד גָּ עֹוד ַהיֹום בְּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַסח, ַוֲאַמְרתֶּ פֶּ בַּ

ִביא  ה ֶרַגע תָּ י ֵאלֶּ תֵּ ַסח, שְׁ פֶּ ים בַּ ֵעץ ֲחִמשִּׁ ע ָמַחְצתָּ בְּ ית ָרשָׁ ַסח, רֹאׁש ִמבֵּ פֶּ ׁש צֹום בַּ לֵּ ה ְלשַׁ ָסה ֲהַדסָּ נְּ ָקָהל כִּ

ַסח. ם ֶזַבח פֶּ ַסח, ַוֲאַמְרתֶּ ׁש ַחג פֶּ ֵליל ִהְתַקדֵּ עֹז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך כְּ ַסח, תָּ פֶּ ית בַּ ְלעּוצִּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, כִּ כִּ



י לֹו  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ דּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ ֲהָלָכה, גְּ חּור כַּ ְמלּוָכה, בָּ ַאִדיר בִּ

י לֹו ָיֶאה. ָנֵאה, כִּ

י לֹו ָנֶאה,  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ ֲהָלָכה, ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ ְמלּוָכה, ָהדּור כַּ גּול בִּ דָּ

י לֹו ָיֶאה. כִּ

י לֹו  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ ֲהָלָכה ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ ְמלּוָכה, ָחִסין כַּ אי בִּ ַזכַּ

י לֹו ָיֶאה. ָנֶאה, כִּ

י לֹו ָנֶאה,  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ ֲהָלָכה ִלמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ יר כַּ בִּ ְמלּוָכה, כַּ ָיִחיד בִּ

י לֹו ָיֶאה. כִּ

י לֹו ָנֶאה,  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ ֲהָלָכה ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ ְמלּוָכה, נֹוָרא כַּ ל בִּ מֹושֵׁ

י לֹו ָיֶאה. כִּ

י לֹו ָנֶאה,  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ יָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ ֲהָלָכה, ַצדִּ ְמלּוָכה, ּפֹוֶדה כַּ ָעָניו בִּ

י לֹו ָיֶאה. כִּ

י לֹו  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ ְנַאָניו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ ֲהָלָכה שִׁ ְמלּוָכה, ַרחּום כַּ דֹוׁש בִּ קָּ

י לֹו ָיֶאה. ָנֶאה, כִּ

י לֹו  ְמָלָכה, כִּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהמַּ ִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו: ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ ֲהָלָכה תְּ ְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך כַּ ִקיף בִּ תַּ

י לֹו ָיֶאה. ָנֶאה, כִּ

ָקרֹוב. יתֹו בְּ יר הּוא ִיְבֶנה בֵּ ַאדִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ ֵנה, בְּ ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ בִּ

ֵנה,  ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ ָקרֹוב. בִּ יתֹו בְּ גּול הּוא ִיְבֶנה בֵּ דֹול הּוא, דָּ חּור הּוא, גָּ בָּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ בְּ

ֵנה,  ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ ָקרֹוב. בִּ יתֹו בְּ אי הּוא ִיְבֶנה בֵּ ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזכַּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ בְּ

ֵנה,  ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ ָקרֹוב. בִּ יתֹו בְּ ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה בֵּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ בְּ

ֵנה,  ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ ָקרֹוב. בִּ יתֹו בְּ יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה בֵּ בִּ כַּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ בְּ

ֵנה,  ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ ָקרֹוב. בִּ יתֹו בְּ יב הּוא, ִעּזּוז הּוא ִיְבֶנה בֵּ נֹוָרא הּוא, ַסגִּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ בְּ



ֵנה,  ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ ָקרֹוב. בִּ יתֹו בְּ דֹוׁש הּוא ִיְבֶנה בֵּ ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, קָּ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ בְּ

ֵנה,  ֵנה, ֵאל בְּ ָקרֹוב. ֵאל בְּ ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה, בְּ ְמֵהָרה, בִּ ָקרֹוב. בִּ יתֹו בְּ יף הּוא ִיְבֶנה בֵּ קִּ י הּוא, תַּ דַּ ַרחּום הּוא, שַׁ

ָקרֹוב. יְתָך בְּ ֵנה בֵּ בְּ

ַמים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ בַּ ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ בַּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: שְׁ ַנִים ִמי יֹוֵדַע? שְׁ שְׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: שְׁ לשָׁ ה ִמי יֹוֵדַע? שְׁ לשָׁ שְׁ

ַמים  שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ ע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרבַּ ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרבַּ ַאְרבַּ

ּוָבָאֶרץ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמשָׁ שָּׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחמִּ שָּׁ ֲחמִּ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ

ה ָאבֹות,  לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה, ֲחִמשָׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ שִָּׂה ֲאִני יֹוֵדַע: שִׁ שִָּׂה ִמי יֹוֵדַע? שִׁ שִׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ שְׁ

ע  י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה, ֲחִמשָׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ ָתא, שִׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: שִׁ ְבָעה ִמי יֹוֵדַע? שִׁ שִׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ִאָמהֹות, שְׁ

ה  ָנה, ֲחִמשָׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ ָתא, שִׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, שִׁ מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: שְׁ מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? שְׁ שְׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ חּוְמשֵׁ

ה ִסְדֵרי  שָּׁ ָתא, שִׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, שִׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, שְׁ שְׁ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע: תִּ שְׁ ָעה ִמי יֹוֵדַע? תִּ שְׁ תִּ

ַמים  שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה, ֲחִמשָׁ ִמשְׁ

ּוָבָאֶרץ

ָתא,  בָּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, שִׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, שְׁ שְׁ ַרָיא, תִּ ֲעשָָׂרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעשָָׂרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעשָָׂרה ִדבְּ

ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה, ֲחִמשָׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ שִׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ שֶׁ

מֹוָנה  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, שְׁ שְׁ ַרָיא, תִּ א, ֲעשָָׂרה ִדבְּ ַאַחד ָעשָׂר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעשָׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעשָׂר ּכֹוְכַביָּ

ֵני  ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה, ֲחִמשָׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ ָתא, שִׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ ְיֵמי ִמיָלה, שִׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֻלחֹות ַהבְּ



ָעה  שְׁ ַרָיא, תִּ א, ֲעשָָׂרה ִדבְּ ְבַטָיא, ַאַחד ָעשָׂר ּכֹוְכַביָּ ֵנים ָעשָׂר שִׁ ֵנים ָעשָׂר ִמי יודע? שנים ָעשָׂר ֲאִני יֹוֵדַע: שְׁ שְׁ

ע ִאָמהֹות,  י תֹוָרה, ַאְרבַּ ה חּוְמשֵׁ ָנה, ֲחִמשָׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ ָתא, שִׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, שִׁ ַיְרֵחי ֵלָדה, שְׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ שְׁ

א,  ְבַטָיא, ַאַחד ָעשָׂר ּכֹוְכַביָּ ֵנים ָעשָׂר שִׁ ָיא. שְׁ ה ָעשָׂר ִמדַּ לשָׁ ה ָעשָׂר ֲאִני יֹוֵדַע: שְׁ לשָׁ ה ָעשָׂר ִמי יֹוֵדַע? שְׁ לשָׁ שְׁ

י  ה חּוְמשֵׁ ָנה, ֲחִמשָׁ ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ ָתא, שִׁ בָּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, שִׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, שְׁ שְׁ ַרָיא, תִּ ֲעשָָׂרה ִדבְּ

ַמים ּוָבָאֶרץ שָּׁ בַּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ ע ִאָמהֹות, שְׁ תֹוָרה, ַאְרבַּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא דְּ ְדָיא,ַחד גַּ ַחד גַּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ א ְוָנשַׁ ְוָאָתא ַכְלבָּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ְוָאָתא חּוְטָרא וִהכָּ

ְתֵרי זּוֵזי, ַחד  א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ ְוָאָתא נּוָרא ְושַָׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ גַּ

ְתֵרי  א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ שַָׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, דְּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ זּוֵזי, ַחד גַּ

ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ שַָׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמָיא, דְּ ְוָאָתא תֹוָרא ְושָׁ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ דְּ

ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ שַָׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמָיא, דְּ שָּׁ ַחט ְלתֹוָרא, דְּ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְושָׁ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ דְּ

ה  ִהכָּ שַָׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ָכָבה ְלנּוָרא, דְּ ָתה ְלַמָיא, דְּ שָּׁ ַחט ְלתֹוָרא, דְּ שָׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, דְּ ֶות ְושָׁ ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהמָּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ְלַכְלבָּ

ָכָבה  ָתה ְלַמָיא, דְּ שָּׁ ַחט ְלתֹוָרא, דְּ שָׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, דְּ שָׁ ֶות, דְּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהמָּ רּוְך הּוא ְושָׁ דֹוׁש בָּ ְוָאָתא ַהקָּ

ְתֵרי זּוֵזי, ַחד  א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, דְּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ שַָׂרף ְלחּוְטָרא, דְּ ְלנּוָרא, דְּ

ְדָיא. ְדָיא,ַחד גַּ גַּ


